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TACK

Tack till dig som läser denna bok. 

Tack till alla som inspirerat och stöttat mig att skriva den. 

Tack till mina föräldrar som givit mig livets gåva.

Tack till mina syskon som alltid funnits där när jag behövt hjälp.

Tack till alla vänner för allt ni betytt för mig hittills.

Tack till alla människor jag mött för allt ni bidragit till mitt liv med.

Tack till min älskade Anne för ditt ovärderliga stöd  

under skrivandet av denna bok.

Tack till alla människor som lever och har levt och för  

det otroliga överflöd vi har skapat tillsammans.

Låt oss ta hand om varandra och jorden.



9INLEDNING

Hur fungerar livet, världen och universum? 

Detta är något som fascinerat mig sedan jag var liten. Böcker jag valt att 
läsa, har alltid varit om andra individers personliga livserfarenheter, un-
dersökningar och forskning. När jag ser tillbaks på mitt eget liv känns det 
som att jag fått en utmanande resa för att den ska delas med andra. Mitt 
liv har blivit en berättelse som kan hjälpa andra som också längtar efter 
att komma vidare i sina liv. Denna bok hade jag själv behövt läsa under 
min resa. 

Min bok handlar om dig lika mycket som om mig. Boken innehåller ock-
så en massa frågor för att öppna ditt medvetande. Min nakna berättelse 
och mina frågor hoppas jag skall bidra till att du verkligen lär känna dig 
själv, vem du egentligen är och vad du vill.

Min uppväxt är präglad av förminskande tankar, låg självkänsla, tvivel, 
drömmar, otrygghet och en väldigt stark längtan. Idag är jag kroppstera-
peut, mindfulness-instruktör, coach, NLP Master och har 25 års erfaren-
het av personlig utveckling. I min karriär har jag under 16 år haft 10 000 
möten där jag hjälpt människor att må bra i kropp och själ. Nu delar jag 
mina erfarenheter och reflektioner med dig. Min förhoppning är att detta 
ska vara ett stöd på din egen resa mot att vakna. Mänskligheten behöver 
vakna, annars riskerar hon att dö i sömnen.



10 VAD VILL DU?

29 APRIL 2016  När jag åker bil eller ligger hemma och vilar så lyssnar jag 
ofta på ljudböcker. Just nu lyssnar jag på ”Think and grow rich” (Tänk rätt 
och bli framgångsrik) som är skriven av Napoleon Hill 1937. Den byg-
ger på 20 års research av Amerikas 500 mest framgångsrika människor. 
Mestadels är det män men också en del kvinnor såsom Wallis Simpson 
(hustru till den tidigare Edvard VIII av Storbritannien som avsade sig 
tronen för kärleken till henne).

Boken tar upp faktorer för att bli framgångsrik och det behöver inte hand-
la om pengar. Den är såld i över 100 miljoner exemplar och principerna 
gäller än idag. Hill menar att om man frågar 100 personer om vad de vill, 
så är det 98 som svarar att de inte vet. Att veta vad man vill i livet är en av 
de essentiella faktorerna för att nå framgång oavsett om det handlar om 
pengar, kärlek, idrott eller något annat. Jag visste till exempel en gång i 
tiden att jag ville bli bäst i världen i bowling och satsade stenhårt på det 
i fem år. Sedan insåg jag att något fattades för att nå hela vägen men jag 
visste inte vad. Jag släppte i alla fall satsningen men fortsatte spela för att 
det var kul. Idag bowlar jag fortfarande och denna säsong är faktiskt en 
av mina bästa hittills trots att jag egentligen inte tränat bowling på tio år. 
Jag tränar fortfarande mitt inre varje dag och det bidrar till att jag mår 
bra och når nya mål. När jag mår bra så blir det jag gör bra. Kanske är 
detta något av det viktigaste jag lärt mig av bowlingen, insikten om att jag 
behöver träna mitt inre regelbundet för att må bra.



11När jag slutat satsa på bowlingen blev jag vilse en tid och visste inte vad 
jag ville med livet. Efter något år blev jag intresserad av massage. Inte för 
att jag ville jobba med det, men jag ville kunna få massage genom att byta 
med andra istället för att gå till en massör och betala för det. Jag började 
massera som hobby men att satsa på det i större skala kändes långt borta. 

Masserandet var dock roligare än väntat och släkt och vänner tyckte om 
att få massage av mig. Det var ingen som var intresserad av att byta massa-
ge men de betalade mig gärna en slant och jag märkte att jag själv mådde 
bra av att ge massage. Att massera på heltid kändes dock för jobbigt och 
starta företag ville jag inte. Att bli företagare på heltid verkade rätt skräm-
mande.

Fram till 2014 jobbade jag inom tillverkningsindustrin på både små och 
stora företag. Under de åren som anställd så påmindes jag ofta om företa-
gets visioner och mål. Flera av företagen jag jobbade på tillverkade avan-
cerad elektronik och hade spännande visioner. Men på de stora företagen 
så kändes deras visioner långt bort för mig som industriarbetare. Mitt 
intresse handlade om vad jag själv ville och kopplingen mellan det och 
företagets vision var inte tydlig. Det hade nog behövts ett större intresse 
från arbetsgivaren av att utgå från mitt perspektiv och ha ambitionen att 
vi skulle mötas. Men då hade kanske både jag och många av mina kollegor 
bytt jobb. Det är många som inte jobbar med det vi egentligen vill, tror 
jag. När jag väl startade eget företag 2010 samtidigt som jag hade en an-
ställning så gav den mig en trygghet jag älskade. Att ha en anställning på 
30 timmar i veckan som försörjde mig medan jag utvecklade min hobby 
till ett företag var verkligen något jag älskade.



12 OM DU INTE GÖR DET DU ÄLSKAR SÅ ÄLSKA DET DU GÖR.  

DÅ ÖKAR DU MÖJLIGHETEN ATT FÅ GÖRA DET DU ÄLSKAR.

/  Johan Arnkil

Kjell Enhager är en erfaren och meriterad coach som inspirerar mig 
mycket och jag har sett flera föreläsningar med honom. Han berättade 
att när han varit ute på företag och jobbat så har han frågat om de har 
någon vision. Det har hänt att de då inte kunnat svara på det och börjat 
gå igenom företagets dokumentation. En tydligt kommunicerad riktning 
är viktigt både för individ och organisation och det kan vara bra att anlita 
en coach. Jag tror på enkla och tydliga frågor och några jag ofta ställer till 
mig själv är: ”Vad behöver jag? Vad mår jag bäst av just nu? Vad vill jag?”

Och nu frågar jag dig. 

Vad vill du?

Vet du det? 

Är det fortfarande så att 98 procent av befolkningen inte vet vad de vill 
och att du tillhör dem?

Jag ha frågat många människor om vad de vill och det är mycket ovanligt 
att de kan svara på det. Det känns inte orimligt att det faktiskt är 98 pro-
cent av oss som inte vet vad vi vill.

År 2007 när jag hade hållit på med massage som hobby i några år så bör-
jade jag jobba sextimmarsdagar och tvåskift. Det innebar att jag varannan 
vecka slutade klockan 13 och plötsligt hade en massa tid över som jag inte 
visste vad jag skulle göra med. Det dök då upp en tanke på att satsa på 
massagen fullt ut eftersom jag fått så mycket stöd och uppmuntran till att 
göra just det. Att ta beslut tar ofta lång tid för mig men när jag väl gjort 



ATT DÖ BLEV EN BRA BÖRJAN
MEN DET VAR INTE SVARET.

HUR KAN JAG FINNA LYCKAN OCH FRIHETEN? 

FÖR ATT FINNA SVARET PÅ FRÅGAN BEHÖVDE JAG FORTSÄTTA LEVA.

Min uppväxt är präglad av sjukdom, mobbning, utanförskap, otrygghet och 
min bästa väns död. Det ledde till att jag försökte ta mitt eget liv i september 
1990. Ett självmordsförsök som jag planerade under två veckor. Men när jag 
vaknade upp efteråt och insåg att jag överlevt, insåg jag också att döden inte 
var svaret. 

Jag skulle aldrig orka försöka ta mitt liv igen, oavsett vad som hände. Att dö var 
värre än att leva så jag började ställa frågan: ”Vad kan jag uppskatta just nu?”

Kanske är det den bästa fråga jag någonsin ställt och förmodligen den mest 
betydelsefulla. Den frågan förde mig bort från döden och fram mot livet.  
Några år senare kom jag ur en depression som varit tongivande i mitt liv fram 
till jag var 24 år. Då växte mitt intresse för vad livet handlar om och hur vi 
människor fungerar.

Denna boken handlar om att upptäcka livet och att känna sig mer levande. 

Det är en bok om mig, lika mycket som det är en bok om dig. Jag delar min 
resa och mina upplevelser för att ge dig möjlighet att spegla dig i mina er-
farenheter. Jag ställer många frågor för att ge dig möjlighet att upptäcka dig 
själv och livet.

Ridån har gått upp. Det är dags att ta av sig masken. Det är dags att kliva fram. 
Hur levande vill du vara?
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